Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
1. Administratorem

danych

osobowych

przetwarzanych

przez

Urząd

Miejski

w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych osobowych, e-mail:
iod@wolomin.org.pl;
3. Zbierane przez Urząd Miejski w Wołominie dane osobowe są przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie, ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17
(dalej: MSP ZOZ), zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160
z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393).

4. Odbiorcą pozyskanych przez Urząd Miejski w Wołominie danych osobowych kandydatów
na stanowisko Dyrektora MSP ZOZ są wszyscy członkowie Komisji konkursowej;
5. Gromadzone w Urzędzie Miejskim w Wołominie dane osobowe są przechowywane przez
okres trwania konkursu na stanowisko Dyrektora MSP ZOZ. Po zakończeniu procedury
konkursowej wszystkie dokumentu aplikacyjne zostaną odesłane kandydatom. W przypadku
kandydata wytypowanego do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora MSP ZOZ dane
przetwarzane będą przez pracowników Wydziału Kadr Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz
pracowników ds. kadr i płac Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
nr 2 w Wołominie, ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17. W/w dane

przechowywane są Przez Urząd Miejski w Wołominie przez okres wynikający z przepisów
wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
prawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Klienci Urzędu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, o ile prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;

7. Klienci Urzędu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
8. Podanie przez Klientów Urzędu Miejskiego w Wołominie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym, wynikającym z ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z
późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) Konsekwencją niepodania

danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko
Dyrektora MSP ZOZ.

